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Anvisning för rapportering av halvårspraktiken vid 
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 

 
Praktikperioden avrapporteras genom en praktikrapport, poster eller motsvarande som 
presenteras för lärare, företagsrepresentanter och yngre studenter vid företagskvällen i 
februari. 

 
Syftet med avrapporteringen är att 

 
 ge studenten feedback på praktikperioden och att få praktikperioden 

inskriven i examensbeviset. 
 stämma av hur praktiken fungerat i förhållande till universitetets önskemål 

och företagens möjligheter att förbereda en praktikant för yrkeslivet. 
 ge universitetet underlag till förbättringar av kommande praktikomgångar 

och kurser. 
 synliggöra möjliga praktikarbetsplatser och skapa kontaktvägar för yngre 

studenter. 
 

Praktikrapport 
Beskriv praktikens innehåll i en rapport på ca 5 sidor. Praktikrapporten kan skrivas som 
en loggbok eller utifrån projekten (aktiviteterna) praktikanten har varit involverad i. 

 
Poster 
Tillverka en poster som med ord och bilder beskriver praktikperioden. Vad har du som 
praktikant fått göra och vad du har lärt dig? Information om posterns layout får 
praktikanten via e-mailutskick från institutionen. Motsvarande avrapportering kan vara 
en 3D modell av byggobjektet. Om du väljer att göra en motsvarande avrapportering 
bör du först rådfråga utbildningsledaren och företaget om detta är OK. 

 
 

Innehållet i rapporten eller postern 
Beskriv de byggobjekt, alternativt konsultuppdrag eller produktion, som du kom i 
kontakt med och viktiga händelser för dessa. Det kan gälla de olika typer av bygg- 
projekt du arbetade med, hur de bedrevs, vilka produktionsmetoder som användes, vilka 
möjligheter och problem som fanns för entreprenören, arbetsuppgifter på bygget som 
helhet och för dig personligen. Det kan också gälla de olika konsultuppdrag som du har 
blivit involverad i och hur dessa har genomförts alternativt hur produktionen har 
bedrivits i gruvan eller i anläggningen. Avsluta med dina reflektioner kring det du har 
upplevt under din praktiktid. 


